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PROPOSTA DA OFICINA

 Aspectos populacionais, econômicos, sociais e culturais;
 Violência estrutural e cotidiana;
O papel do Estado de das políticas públicas neste 

contexto, especialmente da Assistência Social;
O Serviço Franciscano de Solidariedade;
O encarceramento e extermínio da juventude;
O Sefras Defesa e Justiça Penal – Dejupe.
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ALGUNS ASPECTOS DO BRASIL

 País continental – 8.516.000 Km².

 População estimada em julho/2017 – 207,7 milhões de habitantes.

 48,5% homens e, 51,5% são mulheres.

 54,9% se autodeclaram negros ou pardos.

 País rico em belezas naturais e conhecido pela cordialidade e alegria, 
sendo o Carnaval a maior expressão desta característica. Um país que 
acolhe a todos e convive com a diversidade de forma pacífica.

 Porém, é um país com muitas contradições.
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ALGUNS ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO 
POLÍTICA DO BRASIL

 1.500 – “Descobrimento” do Brasil;
 1.530 a 1822 – Colônia Portuguesa;
 1822 a 1889 – Brasil Império;
 1889 – 1930 – Primeira República;
 1930 a 1945 – governos autoritários e centralizadores;
 1945 a 1964 – governos populistas;
 1964 a 1985 – Golpe militar e a ditadura
 A partir de 1985 – eleições diretas e uma nova Constituição.

ALGUNS ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO 
POLÍTICA DO BRASIL

 1.888 – Brasil aboliu a escravidão, sendo o último país das 
Américas.

 1985 – 05 presidentes da Repúblicas:
 02 sofreram impeachment durante o mandato: 1992 – Fernando 

Collor de Mello e, 2016 – Dilma Roussef.
 01 foi preso recente por corrupção – Luís Inácio Lula da Silva.
Herança Política de governos centralizadores, com muita 
corrupção, com pouca participação popular e uma democracia 
frágil.
Estas experiências trazem um “desencanto com a política”.
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ALGUNS ASPECTOS ECONÔMICOS DO 
BRASIL

 2003 a 2014 – fase de progresso econômico e social com mais de 29 
milhões saindo da pobreza e diminuindo a desigualdade, apesar da 
desaceleração do crescimento desde 2010.

 A partir de 2015 o país vem enfrentando uma grave crise econômica 
com diminuição do Produto Interno Bruto, aumento do desemprego, 
baixo investimento por parte do Estado em políticas públicas para a 
área social.

 Em 2016, o Brasil possuía 50 milhões de pessoas vivendo na pobreza ou 
na extrema pobreza:
 Pobreza – pessoas que vivem com um ¼ do salário mínimo por mês (R$ 235,27 ou 

67,90 francos suíços).

 Extrema pobreza – pessoas que vivem com renda abaixo de R$ 70,00 (20,09 francos 
suíços).

ALGUNS ASPECTOS ECONÔMICOS DO 
BRASIL

 Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. Ou seja, 30% da riqueza 
produzida fica concentrada em 1% da população.

 42% das crianças na faixa etária de 0 a 14 anos sobrevivem com 
apenas R$ 20,00 por dia.

 Estudo de 2017 apontou ainda que:
 As taxas de desocupação da população negra e parda foram superiores à 

população branca em todos os níveis de instrução.

 A inserção no mercado de trabalho, a partir dos 14 anos, se dá quanto menor o 
nível de escolaridade (ciclo de precarização por toda a vida).

 A Região Nordeste é a mais pobre do Brasil.
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ALGUNS ASPECTOS ECONÔMICOS DO 
BRASIL

 Aprovação de Emenda Constitucional que congela os 
gastos públicos na área social por 20 anos (2016).

 Aprovação da Reforma Trabalhista que retira direitos 
previdenciários dos trabalhadores e cria formas de 
trabalho precarizado.

 Está em curso a aprovação da Reforma da Previdência 
que amplia o prazo de aposentadoria dos 
trabalhadores.
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VIOLÊNCIA

 Violência estrutural própria do sistema Capitalista e, uma violência 
institucional (Estado) que deixa desassistida a população mais 
pobre.

 Esta violência está latente no cotidiano da população:
 No Brasil, cinco pessoas morrem por arma de fogo a cada hora. Por dia, são 123 

pessoas assassinadas com mais de 40 mil mortes ao ano. Números que se 
assemelham a países em guerra.

 Nos últimos anos cresceu o número de crianças e adolescentes trabalhando, 
inclusive no aliciamento do tráfico e na exploração sexual. Em 2016, 20 mil 
crianças sofreram algum tipo de acidente em decorrência do trabalho

 O Brasil matou ao menos 868 travestis nos últimos oito anos, o que o deixa em 
primeiro lugar entre os países com mais registros de homicídios desta 
população.
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VIOLÊNCIA

 Há um extermínio da população indígena:
 Os homicídios praticados contra esta população aumentou de 54 em 2015 para 

56 no ano seguinte.

 Em 2016, foram 106 casos de suicídios, 19 a mais do que o ano anterior com 
crescimento significativo no Alto Solimões (Amazonas). Local onde se ampliam a 
construção de barragens que desapropriam as comunidades.

 Quanto à mortalidade de crianças de zero a cinco anos, o aumento dos casos 
ocorreu entre o povo Yanomani. Foram 599 mortes em 2015 e 735 mortes em 
2016.

 Há uma expulsão constante dos povos indígenas das suas terra, inclusive 
consideradas reservas ambientais, por madeireiros e latifundiários.
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VIOLÊNCIA

 A violência de gênero tem suas expressões no ambiente familiar, 
mas também na vida pública:
 O Brasil tem um estupro a cada 11 minutos. Cerca de 70% das vítimas são 

crianças e adolescente sendo seus agressores pessoas da família.

 São notificados 10 estupros coletivos por dia.

 A cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de violência física.

 O assassinato de mulheres negras aumentou 54% nos últimos cinco anos.

 2 em cada 3 universitárias brasileiras relataram que sofreram algum tipo de 
violência no ambiente universitário (física, sexual, psicológica e moral).

 Também é crescente a violência contra o idoso, sendo as mulheres que sofrem 
maiores agressões.
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ASSASSINATO DE DEFENSORES DOS DIREITOS 
HUMANOS

 Cotidianamente são assassinados militantes e defensores dos 
direitos humanos e das mais diversas causas.

 Assassinato da Vereadora Marielle Franco em 14 de março deste 
ano. Uma mulher negra, das comunidades do Rio de Janeiro e 
defensora da população na luta contra as milícias e a presença 
militar no estado.

 Foi executada com vários tiros ao sair de uma atividade com 
mulheres negras com fortes suspeitas de envolvimento da polícia, 
de políticos e das milícias.
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CONSERVADORISMO

 O pensamento conservador e moralista vem atravessando todas as 
classes sociais. Com isso, espalham-se os casos motivados pelo 
preconceito racial, o machismo, a xenofobia, a criminalização de 
pessoas e movimentos sociais.

 Com candidatos à presidência com discursos conservadores, 
espalha-se o ódio nas redes sociais. Criam-se campanhas de 
difamação e campanhas pela morte de indivíduos e grupos 
#morte...

 Há uma banalização da vida, especialmente dos empobrecidos 
na sociedade.

RESISTÊNCIA

 Mobilizações por direitos ou denunciando abusos aos direitos 
humanos pelas ruas;

 Trabalhos de base nas periferias mobilizando as pessoas pra 
lutarem contra esta situação. Como também, discutindo temas 
como gênero, diversidade, cidadania, sociedade, etc..

 Solidariedade quando pessoas ou grupos são violentados.
 Movimentos sociais, redes e fóruns lutando por direitos e 

denunciando as violações. Os movimentos mais conhecidos são o 
Movimento dos Trabalhos Sem Terra e o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto.
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SEFRAS
 Organização da sociedade civil, não governamental, ligada à 

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, dos 
frades franciscanos.

 O Sefras desenvolve ações no campo da Política de Assistência 
Social visando transformar as realidades que se faz presente. Pra 
isso, realiza ações de atendimento social e psicológico, atividades 
de grupos socioeducativos, discussões no campo político e 
mobilizações para a conquista de direitos.

 A Assistência Social, enquanto política de Seguridade Social no 
Brasil, visa do atendimento das necessidades imediatas e a 
construção de propostas que gerem autonomia à população 
atendida.

 Os Sefras está presente na cidade de São Paulo/SP e, nas cidades 
de Duque de Caxias, Petrópolis e Tanguá no Estado do Rio Janeiro. 
São 11 serviços com uma média diária de 1.100 pessoas atendidas.
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SEFRAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 Centro de Convivência Gente Viva
Está na cidade de Petrópolis e atende 120 crianças e adolescentes na 
Comunidade Osvaldo Cruz.

 Centros de Convivência Santa Clara e São Gabiel
Localiza-se na cidade de Duque de Caxias e atende 50 crianças nas 
comunidade do Bom Retiro e Balneário Ana Clara.

 Centro de Convivência Santo Antonio
Localiza-se na cidade de Tanguá e atende 100 crianças e adolescentes em 
contraturno escolar.
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SEFRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

 Centro de Convivência ao Idoso “Casa de Clara”
Atende idosos maiores de 60 anos.

 Centro Franciscano de Luta contra a AIDS
Atende pessoas que vivem com o vírus HIV/AIDS e realiza ações de 
prevenção com jovens da periferia e pessoas em situação de rua.

 Serviço Franciscano de Apoio a Reciclagem

Desenvolve ações de geração de renda através da reciclagem para pessoas 
em situção de rua, e de cuidado do meio ambiente.

SEFRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

 Núcleo de Convivência para Pessoas em Situação de Rua “Chá do Padre”
Atende pessoa em situação de rua da região central da cidade.

 Centro de Acolhida para Imigrante
Abriga imigrantes e refugiados recém-chegados ao Brasil.

 Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante
Serviço de orientação a imigrantes e refugiados.
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SEFRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO

 Sefras Criança e Adolescente no Jardim Peri
Atende crianças e adolescentes em contraturno escolar.

 Sefras Defesa e Justiça Penal
Tem como público pessoas em conflito com a lei, tanto adultos como 
adolescentes, em regime aberto ou fechado.

 Conhecer: www.sefras.org.br
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